Pelajaran

Wahyu 13:1 “Lalu aku melihat seekor __________ keluar dari dalam
laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya
terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.”

Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

1.	Bagaimana kaitan kisah yang baru kita baca di Daniel 3
dengan kitab Wahyu?
	Wahyu 13:15 “...semua orang, yang tidak __________ __________
binatang itu, dibunuh.

Menyembah Babel

Alkisah . . .

R

Daniel 3:1-30

aja Nebukadnezar memberi tanda, dan saat musik
dari seribu alat musik mulai berbunyi, tirai penutup tersibak dan
memperlihatkan sebuah patung emas setinggi 90 kaki yang
berkilauan mempesona di bawah sinar matahari. Kemudian, sesuai
dengan perintah Raja, semua pejabat tinggi yang telah berkumpul di
dataran Dura jatuh bersujud hingga ke tanah untuk menyembah
dengan sungguh-sungguh kepada patung tersebut. Semua
menundukkan kepala kecuali tiga pemuda Ibrani, yang adalah para
pelayan dari Seorang Raja yang lebih Agung. Wajah Nebukadnezar
berseri-seri dengan rasa bangga dan puas diri
– hingga dilaporkan bahwa Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego telah menolak
untuk bersujud dan menyembah patungnya.
Terkejut karena ada orang yang berani
menolak perintahnya, Nebukadnezar
menyangka bahwa tiga penasihat mudanya
ini pasti telah salah mengerti perintahnya.
Jadi ia menawarkan satu kali lagi
kesempatan untuk bersujud – tetapi mereka
menolak! Sekarang raut wajah raja berubah
menjadi marah. Ia memerintahkan
tentaranya untuk memanaskan dapur api
terdekat tujuh kali lebih panas daripada
biasanya. Saat minyak ditambahkan ke
dalam api, ketiga pemuda ini diikat kuat
dengan tali. Panas yang dihasilkan dari
dapur api itu sangatlah hebat sehingga
membunuh tentara-tentara yang
melemparkan mereka ke dalam neraka yang
menyala-nyala itu. Ketika raja memandang ke
dalam dapur api yang menjilat-jilat, mulutnya seketika terbuka.
Dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Bukankah tiga orang yang
telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Para
penasihatnya membenarkannya. Kemudian sang raja berkata, "Tetapi
ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengahtengah api itu; mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya
seperti anak dewa!" (Daniel 3 : 25). Tuhan melepaskan para pemuda
yang berani ini dari dapur api yang menyala-nyala karena mereka
berdiri teguh demi kebenaran-Nya. Di hari-hari terakhir, umat Tuhan
akan menghadapi ujian yang serupa.

CATATAN: Di hari-hari terakhir, umat Tuhan sekali lagi akan dipaksa untuk
memilih antara menyembah sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka
atau menghadapi kematian. Mereka akan diharuskan memilih antara menuruti
hukum Tuhan atau hukum yang dibuat manusia.

2.	Apa saja pekabaran tiga malaikat di Wahyu 14?
	Wahyu 14:7 "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah
__________ saat __________, dan sembahlah Dia yang telah
menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air."
Wahyu 14:8 “Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul
mereka, dan berkata dengan suara nyaring: "Sudah __________, sudah
rubuh __________, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa
dengan anggur hawa nafsu cabulnya."
	Wahyu 14:9, 10 "Jikalau seorang __________ __________ dan
patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa
campuran dalam cawan murka-Nya.”
CATATAN: Alkitab memberitahukan kita dalam Wahyu 14 : 6-14 bahwa pada
hari-hari terakhir, tiga pesan pengharapan dan peringatan yang mengagumkan ini
akan dikumandangkan ke seluruh dunia untuk mempersiapkan manusia untuk
kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Salah satu dari pesan ini memperingatkan
kita untuk menolak menyembah binatang dan menerima tanda binatang tersebut.
Dalam pelajaran ini, kita akan mengenali siapakah binatang itu. Pada Pelajaran 14,
kita akan mengenali tanda binatang itu. Hidup kekekalan itu sendiri menjadi
taruhannya, oleh karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk meminta
tuntunan Tuhan dan pengertian ketika Anda mempelajari pelajaran ini.

3.	Melambangkan apakah binatang dalam nubuatan
Alkitab?
	Daniel 7:17 “__________-__________ besar yang empat ekor itu ialah
empat __________.”
	Daniel 7:23 “Binatang yang keempat itu ialah __________ yang
keempat yang akan ada di bumi.”
	Daniel 8:21 “Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah
__________ negeri Yunani.”.
CATATAN: Dalam nubuatan Alkitab, binatang melambangkan pemerintahan,
kerajaan, atau kekuasaan politik. Tuhan menggunakan binatang untuk
menggambarkan pemerintahan, seperti yang kita lakukan saat ini – rajawali
(Amerika Serikat), beruang (Rusia), dll. Dalam Alkitab, istilah “binatang”
bukanlah kata hinaan dan tidak merujuk pada karakteristik-karakteristik hewani.
Binatang yang memiliki tanda digambarkan dalam Wahyu 13 : 1-10, 15-18.
Ambillah waktu untuk membaca ayat-ayat ini sebelum melanjutkan ke Pertanyaan
nomor 4.

4.	Bagaimanakah Alkitab mengenali binatang itu?
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CATATAN: Dalam Wahyu 13 : 1-10, 15-18, Tuhan memberikan 10 petunjuk
untuk membantu kita mengenali binatang itu. Ia memberikan daftar yang
terperinci mengenai karakteristik binatang itu, sehingga kita bisa benar-benar
merasa pasti akan identitas binatang tersebut.
Tanda  1 - Keluar dari dalam laut (ayat 1))
Tanda  2 - Menerima kekuatan, kedudukan dan kekuasaan dari naga (ayat 2)
Tanda  3 - Menjadi kekuatan di seluruh dunia (ayat 3, 7)
Tanda  4 - Penuh dengan hujat (ayat 1, 5, 6)
Tanda  5 - Memerintah selama 42 bulan nubuatan (ayat 5)
Tanda  6 - Mengalami luka yang membahayakan hidupnya, namun
sembuh (ayat 3)
Tanda  7 - Merupakan sebuah kekuatan keagamaan yang mendapatkan
penyembahan (ayat 4, 8)
Tanda  8 - Menganiaya umat Tuhan (ayat 7)
Tanda  9 - Memiliki angka misterius 666 (ayat 18)
Tanda 10 - Dipimpin oleh satu pimpinan tertinggi (ayat 18)
Hanya satu kekuatan yang sesuai dengan 10 tanda identifikasi ini – Kepausan.
Namun supaya lebih pasti, kita akan pelajari tanda-tanda ini satu per satu,
dimulai dengan Pertanyaan nomor 5.

5.	Binatang ini keluar dari dalam laut. Apakah yang
dilambangkan oleh laut, atau air?
	Wahyu 17:15 "Semua ___________ yang telah kaulihat, ...adalah
__________-__________ dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
CATATAN: Dalam nubuatan, air melambangkan kumpulan orang banyak, atau
wilayah yang padat penduduknya. Nubuatan meramalkan bahwa binatang itu
akan muncul dari tengah-tengah negara-negara yang sudah lama berdiri di
bagian dunia yang dikenal pada waktu itu. Kepausan muncul di wilayah Eropa
Barat, jadi sesuai dengan Tanda 1. Tetapi, bagaimana dengan 9 tanda lainnya?

6.	Siapa yang memberikan kekuatan dan kedudukannya
kepada binatang itu?
	Wahyu 13:2 “Dan __________ itu memberikan kepadanya
_______________, dan __________ dan kekuasaannya yang besar.”
CATATAN: Binatang itu – yang memiliki tanda yang harus kita hindari –
memperoleh kekuatan, kekuasaan, dan ibukota pemerintahannya dari si naga.
Menurut Wahyu 12 : 3-5, naga adalah kekuatan yang ingin membunuh bayi
Yesus pada waktu kelahiran-Nya. Adalah Setan yang mengilhami Herodes,
seorang raja kafir Kekaisaran Romawi, untuk membunuh semua bayi laki-laki di
Betlehem (Matius 2 : 13, 16). Kepada siapa Romawi kafir memberikan
kekuasaan dan ibukota pemerintahannya? Sejarah dengan jelas menyatakan
bahwa Kekaisaran Romawi kafir memberikan kekuasaan dan ibukota
pemerintahannya kepada gereja Roma. Kutipan sejarah berikut ini sudah
banyak dikenal: “Gereja Roma... mendorong dirinya sendiri ke tempat
kedudukan Kekaisaran Romawi, yang mana memang merupakan kelanjutan
yang sebenarnya. ...Paus, yang menyebut dirinya sendiri ‘Raja’ dan ‘Pontifex
Maximus,’ adalah penerus Caesar.“1 Jadi Tanda 2 juga cocok dengan Kepausan.
1Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.

7.	Sejauh manakah pengaruh binatang itu?
	Wahyu 13:3 “__________ __________ heran, lalu mengikut
binatang itu.”
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CATATAN : Tidak seorang pun yang meragukan bahwa selama Abad
Pertengahan, Kepausan memang adalah sebuah kekuasaan dunia. Pada
kenyataannya, kata “katolik” berarti “universal.” Kita dapat melihat bahwa
Tanda 3 juga cocok dengan Kepausan.

8.	Apakah yang keluar dari mulut binatang itu?
	Wahyu 13:6 “Lalu ia membuka mulutnya untuk __________ Allah,
__________ nama-Nya.”
CATATAN: Definisi penghujatan menurut Alkitab adalah manusia yang
mengaku bisa mengampuni dosa (Lukas 5 : 21) dan mengakui diri sendiri
sebagai Tuhan (Yohanes 10 : 33). Kepausan dengan berani menyatakan diri
mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Perhatikan bagian berikut ini dari
sebuah katekismus Katolik: “Apakah seorang Imam [Pastor] sesungguhnya dapat
mengampuni dosa, ataukah ia hanya menyatakan bahwa dosa-dosa tersebut
sudah diampuni? Imam benar-benar dan sungguh-sungguh dapat mengampuni
dosa berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Kristus.”1 Kepausan
juga menyatakan bahwa Paus setara dengan Tuhan. Paus Leo XIII berkata,
“Kami [para Paus] memegang kedudukan Allah Yang Maha Kuasa di bumi
ini..”2 Berikut ini adalah pernyataan mengejutkan lainnya tentang Paus:
“Engkaulah Tuhan lain di bumi.”3 Jadi Tanda 4 juga cocok dengan Kepausan.
1Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss,
1924), p. 279.
2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32,
col. 761 (Latin).
3Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom,” dated June 20, 1894, trans. in The Great
Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.

9.	Berapa lamakah binatang yang pertama ini
memerintah?
	Wahyu 13:5 “kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya
__________ __________ __________ bulan lamanya.”
CATATAN: Ingatlah bahwa dalam nubuatan, satu hari nubuatan sama dengan
satu tahun di bumi (Yehezkiel 4 : 6). Periode waktu ini berulang kali disebutkan
dalam nubuatan sebagai masa tiga dan setengah tahun, 42 bulan, atau 1.260
hari. Berdasarkan kalender 30 hari yang digunakan oleh orang Yahudi, tiga
periode waktu tersebut sama dengan 1.260 hari nubuatan, atau 1.260 tahun
yang sesungguhnya di bumi. Kekuasaan Kepausan Romawi yang merambah
seluruh dunia menjadi sah pada tahun 538 Masehi, ketika dekrit Kaisar
Justinian yang menyatakan bahwa Kepausan adalah kekuasaan tertinggi tidak
lagi ditentang. Kepausan menerima apa yang kelihatan seperti pukulan maut
pada tahun 1798 ketika sang Paus ditangkap oleh salah satu jenderal Napoleon,
Alexander Berthier. Perhatikan bahwa jarak waktu antara tahun 538 dan 1798
adalah tepat 1.260 tahun. Tanda 5 juga cocok dengan Kepausan.

10.	Apakah yang terjadi kepada binatang itu setelah 42
bulan?
	Wahyu 13:3 “Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya
seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi __________
yang membahayakan hidupnya itu __________. Seluruh dunia heran,
lalu mengikut binatang itu.”
CATATAN: Seperti yang telah disebutkan, Kepausan mengalami apa yang
kelihatannya seperti luka yang membahayakan hidupnya pada tahun 1798
ketika jenderal Berthier menangkap Paus dan menahannya di Perancis, dimana
akhirnya ia mati dalam pembuangan.1 Setengah dari benua Eropa berpikir
bahwa peristiwa ini menandakan berakhirnya kuasa Kepausan, tetapi Tuhan
telah berkata bahwa luka itu akan sembuh dan bahwa kekuasaan dan pengaruh
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Kepausan akan dipulihkan hingga seluruh dunia akan mengikuti pimpinannya.
Malachi Martin, orang dalam Vatikan, menyingkapkan hal ini dalam bukunya
The Keys of This Blood: “Paus adalah orang yang paling terkenal di abad ke-20
(hal. 123), telah membangun hubungan pribadi dengan pemimpin dari 91 negara
(hal. 490), dan sedang bersiap-siap untuk menguasai seluruh dunia sekarang” (hal.
143).2 EBahkan seseorang yang belum berpengalaman pun akan menyadari bahwa
saat ini Kepausan, dalam berbagai hal, adalah kekuatan yang paling berpengaruh
di muka bumi ini. Dan dengan setiap perjalanan yang dilakukan oleh Paus,
kekuatan dan pengaruhnya semakin bertumbuh. Jutaan orang di dunia melihat
kepada Kepausan sebagai satu-satunya harapan untuk persatuan dunia,
perdamaian, dan kesusilaan – tepat seperti yang dinubuatkan Tuhan. Kepausan
jelas cocok dengan Tanda 6.
1Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society,
1910), Vol. 3, Lecture 24, p. 1.
2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11.	Apakah binatang itu adalah suatu kekuatan keagamaan?
	Wahyu 13:15 “...sehingga semua orang, yang tidak __________ patung
binatang itu, dibunuh.”
CATATAN: Jelaslah bahwa oknum ini akan berkecimpung dalam perkara rohani.
Kata “penyembahan” atau “disembah” digunakan lima kali dalam Wahyu 13
sebagai referensi terhadap kekuatan ini. Tentu saja, tidak ada orang yang
meragukan bahwa Kepausan cocok dengan Tanda 7.

12.	Apakah yang dilakukan binatang itu terhadap orangorang kudus?
	Wahyu 13:7 “Dan ia diperkenankan untuk __________ melawan orangorang kudus dan untuk __________ mereka.”
CATATAN: Merupakan pengetahuan umum bahwa Kepausan memang
menganiaya dan membunuh banyak orang Kristen yang bersungguh-sungguh,
terutama selama Abad Pertengahan, yang merupakan masa puncak dari
kekuasaannya. Banyak sejarahwan berkata bahwa lebih dari 50 juta orang mati
karena iman mereka selama masa kesesakan yang besar tersebut. Kelihatannya
gereja merasa sedang melakukan pekerjaan Tuhan dengan menyingkirkan para
“bidat”. Paus telah meminta agar gereja diampuni atas kekejamannya, namun
fakta tetap menunjukkan bahwa gereja memang telah menganiaya dan
membunuh. Kepausan cocok dengan Tanda 8 juga.

13.	Apakah angka misterius yang menjadi tanda binatang
itu?

V 5
I
1
C 100
A 0
R 0
I
1
U 5
S
0
112

F 0
D 500
I 1
E 00
L 50
I     1
I 1
501
I 1		
53

TOTALS
112
53
501
666

Seharusnya tidak ada lagi keraguan yang tertinggal. Kita telah melihat bahwa
kesepuluh karakteristik yang digambarkan dalam Wahyu 13 : 1-8, 15-18 cocok dengan
Kepausan. Dan kekuatan ini memiliki sebuah tanda yang tidak berani kita terima.
Sekarang, harap dicatat bahwa ada banyak orang Kristen Roma Katolik yang rohani
dan penuh kasih yang diperhitungkan Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Juga ada banyak Paus
yang ramah dan berani, yang mengasihi Tuhan. Pelajaran ini bukanlah untuk menyerang
teman-teman Katolik kita. Pelajaran ini merupakan suatu serangan kepada iblis, yang
menggoda gereja-gereja agar menyimpang jauh dari kebenaran Kitab Suci. Bagaimanapun
juga, Tuhan sendiri telah memberitahukan kepada kita bahwa institusi ini memiliki sebuah
tanda yang tidak berani kita terima. Umat-umat yang tulus dari kalangan Protestan,
Katolik, Yahudi, dan dari kalangan bukan Kristen pun akan sangat ingin menemukan apa
tanda binatang ini supaya mereka terhindar dari menerima tanda ini. Mari kita bersyukur
kepada Tuhan karena dalam Firman-Nya, Ia telah menyingkapkan rencana jahat Setan
untuk membinasakan kita semua.
Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan lebih jelas mengenali “tanda” binatang itu.
Jika Anda menerima tanda binatang itu, Anda akan terhilang. Banyak orang akan
menyadari bahwa menghindari tanda ini akan merupakan suatu pergumulan yang sangat
berat. Namun Tuhan sanggup memberikan kita iman seperti Sadrakh, Mesakh, dan
Abednego, yang bersedia menghadapi kematian sekalipun demi menghormati Tuhan.

Tanggapan Anda

Apakah Anda bersedia untuk mengikuti Yesus kemanapun Ia menuntun Anda,
meskipun Anda harus kehilangan teman-teman Anda?
JAWABAN: _______________

Wahyu 13:18 “...bilangannya ialah __________ ratus enam puluh
__________.”
CATATAN: Dalam Wahyu 13 : 18, Tuhan menyatakan bahwa kita harus
menghitung angka dari nama binatang ini dan bahwa angka itu adalah bilangan
seorang manusia. Ketika kita berpikir tentang Kepausan, orang yang langsung
muncul dalam pikiran kita adalah Paus. Siapakah namanya? Salah satu jabatan
resmi Paus adalah “Wakil Anak Allah,” yaitu “Vicarius Filii Dei” dalam bahasa
Latin (bahasa resmi gereja). Artikel surat kabar, ketika merujuk pada Paus sebagai
“Wakil Kristus,” seringkali menyertakan kata-kata tersebut dalam tanda kutip
untuk menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah terjemahan dari jabatan,
atau nama Paus. Kitab Wahyu berkata bahwa nilai bilangan Romawi dari hurufhuruf namanya sama dengan 666. Mari kita lihat apakah Tanda 9 cocok dengan
Kepausan atau tidak:
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